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دائــــرة الماليــــة

قســـــــــم المشـتـريات

تعلن جامعة بيرزيت عن طرح العطاء التالي:

 Core Ethernet Switches   2011/168 1. عطاء رقم
في  المالية  دائرة  من  عليها  الحصول  يمكن  التي  العطاء  كراسة  بموجب 

الجامعة ما بين الساعة 9-3 بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.

مالحظة:

1. ثمن نسخة العطاء الواحد 50 دينارًا غير مستردة.

2. أجرة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

  آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم االثنين الموافق 2011/10/31 الساعة        

12:00 ظهرًا بقسم المشتريات/ مبنى اإلدارة الطابق األرضي غرفه رقم 102.

يمكن اإلطالع على شروط و مواصفات العطاء على صفحة الجامعة االلكترونية 

http://ritaj.birzeit.edu/tenders

تعلن اإلغاثة اإلسالمية – مكتب فلسطين عن طرح عطاء توريد حليب مدعم ألطفال قطاع غزة.
وثائق  من  نسخة  على  الحصول  العطاء  هذا  في  باالشتراك  الراغبة  للشركات  يمكن   

العطاء من مكتب اإلغاثة اإلسالمية 
غزة: شارع أحمد عبد العزيز – غرب مسجد الكنز – الرمال تليفون: 2833343 )08(

مقابل رسم غير مسترد قدره )400 شيكل( أربعمائة شيكل ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا 
من يوم الخميس الموافق 2011/10/13  وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من يوم األحد 

الموافق 2011/10/23  خالل أوقات العمل الرسمية وذلك حسب الشروط التالية:-
·  يجب أن تكون األسعار بالشيكل اإلسرائيلي  وال تشمل قيمة الضريبة المضافة.

·  يجب أن تكون األسعار سارية المفعول على مدار العام الدراسي .
·  يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء باسم اإلغاثة اإلسالمية – 
فلسطين وذلك إما بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة شهور من تاريخ 
تقديم العطاء أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

· آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم في مكتب اإلغاثة اإلسالمية - 
غزة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من يوم األحد الموافق 2011/10/23 ولن تقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
·  سيتم فتح مظاريف العطاءات فى مكتب اإلغاثة اإلسالمية - غزة بحضور من يرغب 

من ممثلي الشركات المتقدمة للعطاء في نفس موعد تسليم العطاءات
مالحظات هامة:

1.  رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
2.  اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب .

3.  يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
4.  يجب تسليم عينات من المواد المراد التقدم لها مع وثائق العطاء في مكتب اإلغاثة اإلسالمية – غزة .

5.  تفضل المنتجات الوطنية .
لالستفسار: يمكنكم االتصال مع مسؤول المشتريات – اإلغاثة اإلسالمية - مكتب فلسطين

تليفون : 2833343)08( - 2837889)08( - 2862228)08(

422011

422011

31102011

عطاء تنفيذ ميدان عـزيز شاهين
عطاء رقم ب ر م 2011/42

تعلن بلدية رام الله عن طرح عطاء تنفيذ ميدان عزيز شاهين  رقم ب ر م 2011/42، الواقع في 

منطقة الماصيون برام الله والممول من بنك القدس, وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول 

العطاء  لهذا  التقدم  الراغبين في  بالمشروع، فعلى  والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات 

مراعاة الشروط التالية: 

التصنيف  لجنة  لدى  ومصنفًا  المقاولين  إتحاد  لدى  مسجاًل  يكون  أن  المقاول  على  يجب   .1

الوطنية في مجال الطرق و األبنية وبحيث ال يقل عن درجة تصنيف طرق ثانية, أبنية ثالثة سارية 

المفعول ومرفقة مع العطاء.

2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة ) 5000 شيكل(، وذلك بكفالة بنكية 

سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية 

أو المبالغ النقدية
4. األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب وعلى المقاول احضار خصم مصدر ساري المفعول ودفع 

جميع الضرائب والحصول على براءة ذمة من البلدية
5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب

العطاء  وثائق  من  على نسخة  الحصول  العطاء يستطيع  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  6. كل 
من قسم العطاءات والمشتريات مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 دوالر أمريكي أو ما يعادله

7. آخر موعد لشراء وثيقة العطاء الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2011/10/27
الموافق  الخميس  يوم  من  ظهرًاً      عشرة  الثانية  الساعة  الموقع  وزيارة  التمهيدي  االجتماع   . 8

 2011/10/27
9. اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الحادية عشرة ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2011/10/31 

لقسم العطاءات/ بلدية رام الله مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد
10. فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2011/10/31 الساعة 12 ظهرًا في مقر البلدية في جلسة علنية

10. رسوم اإلعالن في الصحف وحتى احالة المشروع تكون على من يرسو عليه العطاء
11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم العطاءات وذلك خالل ايام وساعات الدوام الرسمي .
  جانيت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة

نابلس
وحدة التوريدات

عطاء رقم 2011/198
لشراء وتوريد أدوية

إلى مستودعات األدوية المركزية – وزارة الصحة
تعلن وزارة الصحة / وحدة التوريدات عن طرح عطاء لشراء وتوريد أدوية لصالح وزارة 

الصحة تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 
نابلس   – المقاطعة  مقابل   – التوريدات  وحدة   – الصحة  وزارة  مبنى  مراجعة  العطاء 
سابقًا،  المحافظة  مبنى  مقابل   092380060 رقم  فاكس  أو   092384772 رقم  هاتف 
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء 
مقابل دفع مبلغ )50( شيكاًل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة الصحة، آخر موعد لقبول 
عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مقر وزارة الصحة – نابلس 
الساعة الحادية عشرة من يوم االثنين الموافق 2011/10/17، وتفتح المظاريف بحضور 

ممثلي المناقصين في نفس الزمان في مقر وزارة الصحة – نابلس.
وزارة الصحة

مالحظة:-
%5 من إجمالي قيمة  1.  يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بمبلغ 
العطاء “كتأمين دخول” ساري المفعول لمدة تسعين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.

2.  تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
3.  لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

بلدية طمون – محافظة طوباس

اعالن طرح عطاء
النشاء مبنى مدرسة مسقط الثانوية في بلدة طمون

بتمويل من الهيئة العمانية لألعمال الخيرية
مسقط - سلطنة عمان

يعلن مجلس بلدي طمون عن طرح عطاء انشاء مبنى مدرسة مسقط الثانوية في بلدة 
طمون فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

المؤهلون لالشتراك في العطاء: يحق للمعنيين مقاولي أبنية ضمن الدرجة األولى ) أ ( 
ودرجة ) ب ( لدى لجنة التصنيف الوطنية لالشتراك في هذا العطاء.

الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة مقر 
بلدية طمون – قسم العطاءات مصطحبين معهم شهادة تصنيف سارية المفعول 
خالل  وذلك  الفلسطينيين،  المقاولين  واتحاد  الوطنية  التصنيف  لجنة  عن  وصادرة 
االأربعاء  يوم  ولغاية   2011/10/13 الموافق  الخميس  يوم  من  ابتداًء  الرسمي  الدوام 

الموافيق 2011/10/19.
ثمن نسخة العطاء: ) 350 $ ( رسوم غير مستردة.

زيارة الموقع: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء 2011/10/19 ويكون االلتقاء 
الساعة الحادية عشر قبل الظهر في مقر بلدية طمون.

استالم االستفسارات: خطيا من المقاولين الى بلدية طمون لغاية يوم الثالثاء الموافق 2011/11/1
كفالة دخول العطاء: قيمتها 35,000  $ ) خمسة وثالثون الف دوالر امريكي ( وتكون 
على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق لصالح بلدية طمون وسارية المفعول 

لمدة )120( يوما من تاريخ االقفال.
تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر بلدية طمون في ظرف مغلق ومختوم 
سارية  تصنيف  وشهادة  العطاء  دخول  بكفالة  مرفقا  العطاء  اسم  عليه  ومكتوب 
المفعول في موعد أقصاه يوم االثنين الموافق 2011/11/14 الساعة الحادية عشرة 

صباحا ولن تقبل اية عروض بعد هذا الموعد.
موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم االثنين الموافق 

2011/11/14 في جلسة علنية.
شروط عامة: -1 أجور االعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء.

       -2  الجنة غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
       -3 سوف يتم استبعاد أي عرض ال يفي بالشروط.

       -4 العطاء معفي من ضريبة القيمة المضافة ) فاتورة صفرية (.
       -5 تلتزم البلدية بقرار مجلس الوزراء الخاص بعقد المقاولة رقم   
      )12/50/09/و.م/س.ف( لعام 2008 والمؤرخ في )2008/04/07 (م.

جمال سعد بني عودة
رئيس بلدية طمون

13101510

PC/2011/15

16171810

//1910

2610/

PC/2011/15 إعالن طرح عطاء رقم
مشروع ترميم واعادة احياء البلدة القديمة في 

عبوين/ رام الله – المرحلة الثانية
العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصادي وبالتعاون مع بلدية عبوين، يطلب  بدعم من الصندوق 
رواق من مقاولي محافظة رام الله والبيرة، والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية تخصص 
أبنية  من كل الدرجات والراغبين في االشتراك في هذا العطاء إلى تقديم عروضهم لمشروع 

" ترميم واعادة احياء البلدة القديمة في عبوين/ رام الله – المرحلة الثانية" وبالشروط التالية:
1. تطلب وثائق العطاء من مركز رواق، الشرفة، البيرة، تلفون 022406925 وفاكس 022406986، 
ويكون ذلك مقابل )100 دوالر أمريكي( غير مستردة، وذلك في األيام 16 و17 و2011/10/18 ما 

بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 14:00 ظهرًا. 
2. ال يجوز لمقاول واحد أن يقوم بتنفيذ مشروعين من خالل البرامج التي ينفذها رواق في آن 
واحد معًا. لذا ال يسمح للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع أخرى لصالح مركز رواق التنافس 

على تنفيذ هذا المشروع. 
3. سيقوم المهندس/ة المصمم/ة باصطحاب المقاولين يوم 2011/10/19 لموقع المشروع لشرح 
بنود بيان األعمال ومن يتخلف عن الحضور يتحمل مسئولية أي خالف ينشأ أثناء العمل سببه 
عدم حضوره لشرح بيان األعمال، يكون اللقاء الساعة 10:30 صباحًا أمام الجامع في البلدة القديمة.
والشروط،  العقد،  نص  بحسب  للمشروع  الفني  والعطاء  المالي  العطاء  تقديم  يطلب   .4
والمواصفات، وجدول الكميات والرسومات المرفقة، وكفالة دخول العطاء، باإلضافة إلى شهادة 
التصنيف سارية المفعول في حينه، وشهادة خصم من المنبع )المصدر( من دائرة ضريبة الدخل.
5. تقدم العطاءات حتى الساعة الثانية ظهرًا )2:00(، يوم 2011/10/26 في مركز رواق / الشرفة، 
البيرة. وذلك ضمن ظرف مختوم مكتوب عليه بوضوح اسم الشركة المتنافسة و)مشروع ترميم 

واعادة احياء البلدة القديمة في عبوين/ رام الله – المرحلة الثانية(.
6. يطلب من المقاولين تشغيل عمال من بلدة عبوين والقرى والمخيمات المجاورة.

7. يبدأ العمل في غضون أسبوعين من اإلعالن.
8. المالك غير ملزم بأقل األسعار.

9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
إعالن طرح عطاء

عطاء مشروع استبدال خط مجرى في الحوض 10 رفيديا / المخفية 

جوار ابو غزالة واخرين

عطاء رقم )2011/63/1/083(
وفقًا  المختوم  الظرف  بطريقة  أعاله وذلك  المذكور  العطاء  نابلس عن طرح  بلدية  تعلن 

بالعطاء،  والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات 

فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:- 

-1 يجب على المقاول ان يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

-2  يجب على المقاول أن يكون مسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفا لدى لجنة التصنيف 

الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي على أن يكون تصنيف المقاول ساري المفعول 

ومرفقا مع العطاء

-3 يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )3100( شيكل وذلك بموجب 

كفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنكي مصدق أو مبلغ نقدي 

يودع في صندوق البلدية وال تقبل الشيكات الشخصية 

-4 األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة 14.5%

-5 البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

-6 كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء 

من مكتب العطاءات في مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره عشرون دينارا أردني 

أو ما يعادلها. 

-7 أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس الموافق 10/20/ 2011 

علمًا انه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد. 

-8 فتح العطاءات يوم الخميس الموافق 10/20 / 2011 الساعة الثانية عشرة ظهرا في 

قاعة البلدية .

-9 االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2011/10/17 الساعة العاشرة 

والنصف صباحا في قاعة البلدية.

-10 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

العطاءات وذلك خالل ساعات  البلدية  شعبة  المعلومات يرجى مراجعة  لمزيد من   11-

الدوام الرسمي. 

المهندس عدلي رفعت يعيش
 رئيس بلدية نابلس

المواطنة يسرى عطعوط تغمض عينيها لألبد 
 قبل أن تعيش لحظة تحرير ابنيها األسيرين

األسرى: كافة الوسائل أصبحت 
متاحة النتزاع حقوقنا 

جنين - "وف�ا": أكد األس���رى في سجون 
االحتالل، أمس، أن كافة الوسائل والطرق 

باتت متاحة النتزاع حقوقهم.
وفي رس���الة تس���ربت من األسرى في 
س���جون االحت���الل، أوضح���ت أن���ه وبعد 
االجتماع���ات الت���ي عقدته���ا الحرك���ة 
األس���يرة في كافة الس���جون، وبمشاركة 
كافة فصائل العمل الوطني واإلس���المي، 
الليل���ة قبل الماضية، ت���م التأكيد خالل 
االجتماع أن كافة الطرق واألساليب باتت 
متاحة للحركة األس���يرة، بس���بب تعنت 
وإصرار مصلحة سجون االحتالل وضربها 
عرض الحائط كافة األع���راف والمواثيق 
الدولي���ة الت���ي تطال���ب بتطبي���ق كافة 

الحقوق لألسرى باعتبارهم أسرى حرب.
وذك���رت الرس���الة أن أوضاع األس���رى 
أصبحت مأس���اوية وخطيرة وأن سلطات 
االحت���الل تهدد وتل���وح بقم���ع الحركة 

األسيرة، وأن ناقوس الخطر بدأ يدق.
وناش���د األس���رى واس���تصرخوا كافة 
الضمائر الحية من المؤسس���ات الدولية 
الحقوقية الراعية لملف الحركة األسيرة 
الوق���وف إل���ى جانبه���م، مطالبين كافة 
الفعاليات والقوى والمؤسسات الرسمية 
واألهلي���ة واألط���ر النس���وية والنقابية 
بمزي���د م���ن الح���راك والتفاع���ل لنصرة 
الحركة األسيرة، التي تخوض إضرابا عن 

الطعام منذ 18 يومًا.

مركز "شمس" يطالب 
بإستراتيجيات عامة 
لمعالجة ظاهرة الفقر

جنين - "األي���ام": طال���ب مركز حقوق 

"ش���مس"،  والديمقراطي���ة  اإلنس���ان 

العمل،  أم���س، بض���رورة مالءمة س���وق 

والس���ماح للنساء بالعمل، وبوجوب وجود 

إس���تراتيجيات عامة، والت���زام أكيد من 

السلطة تجاه معالجة ظاهرة الفقر.

وش���دد في بي���ان أص���دره لمناس���بة 

الي���وم العالم���ي لمكافحة الفق���ر، على 

ضرورة التنس���يق الفاعل ما بين الوزارات 

المختلف���ة التي تتولى معالج���ة الفقر، 

وتوفير الحماي���ة االجتماعية للمواطنين 

للتخفيف م���ن معاناتهم، وإيجاد فرص 

عمل لدعم األسر الفقيرة، وتحديدًا األسر 

التي تعيلها نساء، وتمكين المؤسسات 

العامة م���ن القيام بدوره���ا في تقديم 

الخدم���ات والرعاي���ة االجتماعية، ودعم 

تنمية القطاع الخاص، ووضع سياس���ات 

هادف���ة للحد من الفق���ر والبطالة خاصة 

في القرى المهمش���ة، وإتاح���ة الفرصة 

للمواطني���ن ألن يش���اركوا ف���ي مراقبة 

ميزانياتها،  ومراجعة  التنمية  سياسات 

بما يؤدي في نهاية المطاف إلى حماية 

الفقراء، ويعزز من أركان الحكم الصالح.
 

  غزة: مسيرة شموع تطالب بدعم معركة األسرى

خان يونس: "الشعبية" تنظم 
سلسلة بشرية تضامنًا مع األسرى 
خان يونس-"األيام": نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمحافظة خان يونس، ليلة 
 مع األس���رى الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية 

َ
أول من أمس، سلس���لة بشرية تضامنا

لليوم السادس عشر على التوالي، وفي مقدمتهم األمين العام للجبهة أحمد سعدات.
وبدأت السلس���ة البشرية من ميدان  القلعة وسط المحافظة إلى امتداد  شارع جمال 
عبد الناصر، وقد حمل المشاركون فيها أعالم فلسطين ورايات الجبهة الشعبية وصورًا 
لألسرى، والفتات كتبت عليها ش���عارات تطالب المقاومة بالعمل من أجل تحرير باقي 
األس���رى.  وأكد محم���ود الراس عضو اللجنة المركزية للجبه���ة بقطاع غزة في كلمة له 
مباركة الجبهة الش���عبية لصفقة تبادل األس���رى، باعتبارها خطوة أولى باتجاه إنجاز 

الحرية لكامل األسرى.
وطالب الراس المؤسسات الدولية والعربية بالقيام بدورها في حماية حقوق األسرى 

ووقف إجراءات القمع التي يتعرضون لها.

جنين: خطباء المساجد 
 يتناولون معاناة األسرى  

جنين � "األيام": خصص خطباء المس���اجد في محافظ���ة جنين، أمس، خطبة 
الجمع���ة للحدي���ث حول معان���اة األس���رى المضربين عن الطعام في س���جون 
االحتالل، وذلك بدعوة من نادي األسير، واللجنة الشعبية إلطالق سراح األسرى، 

وبتوجيه من وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
ودعا الخطباء إلى تكثيف حملة التضامن مع األسرى، واالستجابة لصرخاتهم 
في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي، ورفضا لقرار 

ساسة إسرائيل بتكثيف الهجمة الشرسة بحقهم.
واستعرضوا موقف اإلسالم من األس���ير من حيث المعاملة الحسنة، مبرزين 
وجه المقارنة بين حالة األس���ر في ظل اإلسالم، والحالة التي يعيشها األسرى 
في س���جون االحتالل، حيث المعاملة القاس���ية والمهين���ة التي ال تنافي كل 

الشرائع السماوية.
وفي س���ياق متصل، تواصلت فعاليات خيمة االعتص���ام المقامة في ميدان 
الش���هيد ياس���ر عرفات مقابل المحافظ���ة، والتي زارتها عدة وفود رس���مية 

وشعبية.
وتحدث أمام الخيمة، رئيس نادي األس���ير، منس���ق اللجنة الشعبية إلطالق 
س���راح األس���رى، راغب أبو دياك، ودعا الى أوسع تحرك ش���عبي، وذلك حفاظا 
على حياة األس���رى المضربي���ن عن الطع���ام، حتى ال يتم اس���تقبالهم جثثا 
هامدة، خاصة في ظل اس���تمرار مصلحة السجون، في تضيق الخناق عليهم، 
ومحاوالتها الرامية إلى كسر اإلضراب، في وضع أصبحت فيه حياتهم مهددة 

بالخطر أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف: إن الرسائل التي تخرج من السجون عبر المحامين، ال تطمئن بالخير 

من باب عدم تجاوب مديرية مصلحة السجون مع مطالب األسرى.

 جنين � محم���د بالص: كانت المواطنة الس���تينية 

يسرى حسن عطعوط واكد، من قرية العرقة المحاذية 

للخط األخضر غ���رب جنين، تلفظ أنفاس���ها األخيرة 

ولس���انها يلهج بذكر ولديها األس���يرين محمد ونور 

الدي���ن اللذي���ن طالما كان أملها األخي���ر في حياتها 

البائسة، أن تضمهما إلى صدرها قبل أن يسترد الله 

أمانته.

"الم���وت كان بمثابة راحة أبدية له���ذه المواطنة"، 

هذه الكلمات ترددت على ألسنة كثيرات من سيدات 

العرقة ممن تقاطرن إلى منزلها لتقديم واجب العزاء 

بالمواطنة واكد التي أمضت نحو تس���ع س���نوات من 

العذاب، هي سنوات أسر ابنيها.

تقول إحدى سيدات القرية: إن هذه المواطنة طالما 

كانت تعاني شأنها ش���أن جميع أمهات األسرى، من 

مش���اق زيارة ابنيها ممن تنقال على مدار الس���نوات 

التسع الماضية، بين عدة س���جون، حتى استقر حال 

ابنها محمد، في سجن ش���طة، ونور الدين، في سجن 

"النقب" الصحراوي.

وبحسب أقارب المواطنة واكد، فإنها كانت استكملت 

كل اإلجراءات الالزمة ألداء مناس���ك الح���ج لهذا العام، 

بعد أن ش���ملتها منحة وزارة شؤون األسرى والمحررين، 

إال أنها لفظت أنفاسها األخيرة، األربعاء الماضي.

وبك���ى أهالي العرق���ة صغيره���م وكبيرهم، هذه 

المواطنة التي عاشت س���نوات طويلة، وهي في قلق 

دائ���م على حياة ابنيه���ا محمد ال���ذي يقضي حكما 

بالسجن الفعلي في س���جون االحتالل، لمدة 30عاما، 

أمضى منها تس���ع س���نوات، وذلك بتهم���ة االنتماء 

لكتائب "ش���هداء األقصى" الجناح العسكري لحركة 

فتح، وش���كل هدفا للمطاردة من قبل قوات االحتالل 

اإلس���رائيلي، لمدة ثالث س���نوات، حتى تمكنت من 

اعتقاله في كمين نصبته له.

أم���ا نور الدي���ن، فيقضي حكما بالس���جن الفعلي  ، 

لمدة عشر س���نوات، أمضى منها تسع سنوات، وكان 

هو اآلخر مطاردا كما هو الحال بالنسبة لشقيقه، ولكن 

لمدة عام، على خلفية نشاطه البارز في حركة فتح.

وش���كلت وفاة هذه المواطنة، صدمة ألهالي قرية 

العرقة ممن ش���يعوا جثمانها إلى مثواها األخير، في 

موكب جنائزي حاشد.

يقول رئيس مجلس محلي العرقة، حاتم العرقاوي: 

إن له���ذه المواطنة قصة حزن مؤلم���ة طالما ترددت 

على ألس���نة كل صغير وكبير من أهالي القرية، حيث 

عاش���ت عدة س���نوات في قلق دائم على حياة ابنيها 

عندما كان���ا مطاردين لقوات االحتالل، ومن ثم أخذت 

تتنقل بين س���جن وآخر في رحلة شاقة، حتى تتمكن 

م���ن زيارتهما خل���ف القضبان، حت���ى أصابتها عدة 

أمراض تس���ببت بإقعادها، لمدة س���تة شهور، حتى 

لفظت أنفاسها األخيرة.

وعلى مدار تلك الش���هور الس���تة، كانت المواطنة 

واكد، تلح بإصرار على عائلتها، من أجل تمكينها من 

زيارة ابنيها األسيرين، علها تطمئن عليهما، قبل أن 

يختطفها القدر، دون أن يكون باإلمكان تلبية رغبتها 

تلك، بسبب شدة مرضها.

وخالل س���كرات الم���وت، لم يكن على لس���ان هذه 

المواطن���ة، س���وى ذكر ابنيه���ا محمد ون���ور الدين، 

والدع���اء لهما بأن يم���ن الله عنهما باإلف���راج، حتى 

لفظت أنفاسها األخيرة، والدموع تغرق عينيها.

ولم تكن معاناة ه���ذه المواطنة، لتتوقف عند حد 

المطاردة واألس���ر البنيها، وإنم���ا امتدت لتطال أرض 

عائلته���ا، والتي كانت هدفا للمصادرة من س���لطات 

االحتالل، لصالح إقامة س���ياج الفصل العنصري الذي 

التهم م���ا ال يقل ع���ن ثالثة آالف دون���م من أراضي 

العرقة، كما أكد العرقاوي.

وأشار العرقاوي، إلى أن السياج التهم نحو خمسين 

دونم���ا م���ن أراضي عائل���ة المواطنة، كم���ا هو الحال 

بالنس���بة لغالبي���ة أهالي القرية ممن حول الس���ياج 

حياتهم إلى جحيم ال يطاق.

وأضاف ل�"األيام": إن من بين األراضي التي أصبحت 

معزولة بالس���ياج، منطقة التل األثري���ة التي تعتبر 

من أقدم المناطق األثرية في فلس���طين، إضافة إلى 

أكثر من 500دون���م مزروعة بأش���جار الزيتون واللوز 

والزيتون، ومس���احات واس���عة من المراعي الخضراء 

التي كان األهالي يعتمدون عليها قبل إقامة السياج، 

لرعي المواش���ي، إضافة إلى مس���احات واسعة كانت 

تستخدم ألغراض الزراعة.

وبع���د إقامة الس���ياج، ق���ال العرق���اوي: إن معظم 

أهالي قريته أصبح���وا ممنوعين من دخول أراضيهم 

المعزولة خلف الس���ياج، بذريعة المن���ع األمني، في 

وقت تمنح فيه سلطات االحتالل، تصاريح ب"القطارة" 

لعدد قليل منهم غالبيتهم من النس���اء وكبار السن 

ممن ليس باس���تطاعتهم فالحة أراضيهم، أو قطف 

الزيتون فيها، ما يجعلها هدفا للمصادرة الدائمة.

وأك���د العرق���اوي أن الثروة الحيواني���ة في القرية، 

تراجعت بشكل كبير جدا لدرجة بدأت فيها تتالشى، 

بعد عزل المراعي الخضراء خلف السياج، وعدم وجود 

أراض بديلة، وفي ظل عدم قدرة المزارعين على شراء 

األعالف الالزمة للمواشي، بسبب ارتفاع أسعارها.

وبعد أن كانت العرقة من أكثر التجمعات السكانية 

ازده���ارا في محافظة جنين، أصبحت من أكثرها فقرا، 

ومنكوبة بالسياج العنصري الذي كان السبب الرئيس 

في تراجع األوض���اع االقتصادية فيها، وفقا لما أكده 

العرقاوي ال���ذي قال: إن قريته تفتق���ر للحد األدنى 

من مقومات الحياة، وبحاجة إلى كثير من المش���اريع 

الحيوي���ة التي من ش���أنها تعزيز صم���ود القاطنين 

فيها، والبالغ عددهم نحو 2500 نسمة.

  غ���زة - عيس���ى س���عد الل���ه: طال���ب 
مشاركون في مسيرة شموع بدعم نضال 
األسرى وبتنظيم أوسع تحرك جماهيري 

إلثارة قضيتهم.
ورحب المشاركون في المسيرة بصفقة 
تبادل األس���رى بين إس���رائيل وفصائل 
المقاوم���ة، باعتباره���ا خط���وة مكمل���ة 

الستحقاق أيلول.
وطالب المشاركون في التظاهرة التي 
نظمتها منظمة أنصار األسرى، مساء أول 
من أمس، بمدين���ة غزة بإنجاز المصالحة 
التحديات  لمواجه���ة  الوطنية  والوحدة 

المستقبلية.
وشارك المئات من الش���باب واألطفال 
وذوي األس���رى فضاًل عن جمعيات أهلية 
في المس���يرة تضامنًا مع المضربين عن 

الطعام.
المسيرة من  المش���اركون في  وانطلق 
أمام مق���ر األمم المتح���دة باتجاه خيمة 
التضامن مع األس���رى أمام مق���ر اللجنة 
للصلي���ب األحم���ر، مقيدي���ن  الدولي���ة 
والمشاعل  الش���موع  يحملون  بالسالسل 

ويرفعون صور األسرى واألعالم.
وفي كلمة ألقاها الطفل رامي ش���ملخ أحد 
أطفال منظمة أنصار األسرى، أكد أن األسرى 
منارة تني���ر طريق الحرية، ووجه لألس���رى 

التحية وطالبهم باالستمرار في نضالهم.

فلس���طين  أطف���ال  كاف���ة  أن  وأك���د 
يحبونهم ويدعون لهم ويقفون معهم، 
وطالب المؤسسات اإلنسانية والحقوقية 
والدولي���ة بالضغط على حكومة االحتالل 

من أجل إنقاذ حياة األسرى.
وق���ال جم���ال فروانة رئي���س منظمة 
أنص���ار األس���رى، إن إض���راب األس���رى 

المفتوح ع���ن الطعام ال���ذي دخل يومه 
السابع عشر، يكشف مدى حاجة الشعب 

الفلسطيني لدولة مستقلة.
وأش���ار فروان���ة إل���ى أن الفعالي���ات 
التضامنية ستس���تمر حتى االس���تجابة 
لكافة المطالب الت���ي يخوض من أجلها 
األس���رى اإلضراب والت���ي تتمثل بوقف 
كافة أنواع وأشكال العقوبات التعسفية 
والعدوانية بحق الحركة األسيرة، والعمل 

على تحسين ظروف اعتقالهم.
من جهته ثمن بس���ام حس���ونة عضو 
لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية 
دور منظم���ة أنصار األس���رى في تنظيم 

هذه الفعالية.
وطال���ب بتحري���ر األس���رى وتبيي���ض 
الس���جون وطي هذا الملف األس���ود، كي 
يتمكن الش���عب من تحقي���ق حلمه في 

إقامة دولته المستقلة.

مسيرة تضامنية مع األسرى في بيت أمر، امس. 
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